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Em Taubaté, vereadores
Senado aprova criação
analisam alterações de
de programa habitacional
emendas no orçamento de 2020
Casa Verde e Amarela

O Senado aprovou, na tarde de ontem (8), a Medida
Provisória (MP) que institui o programa Casa Verde
e Amarela. A MP foi editada em 25 de agosto e o
programa é uma reformulação do Minha Casa Minha Vida, com foco na regularização fundiária e na
redução da taxa de juros.
O governo quer aumentar o acesso dos cidadãos
ao financiamento da casa
própria. O texto ainda vai
precisa da sanção do presidente.
O Casa Verde Amarela
é voltado para famílias
de áreas urbanas e rurais
com renda mensal de até
R$ 7 mil. A meta é atender 1,6 milhão de famílias
de baixa renda com financiamento habitacional até
2024, um incremento de
350 mil residências em
relação ao que se conseguiria atender com os parâmetros atuais. Isso será
possível em função de negociações com o Conselho

Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que subsidia o
programa, e com a Caixa
Econômica Federal, que é
o agente financeiro.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento
Regional, as Regiões Norte e Nordeste serão contempladas com a redução
nas taxas em até 0,5 ponto
percentual para famílias
com renda de até R$ 2 mil
mensais e 0,25 ponto para
quem ganha entre R$ 2
mil e R$ 2,6 mil. Nessas
localidades, os juros poderão chegar a 4,25% ao
ano e, nas demais regiões,
a 4,5% ao ano.
Um dos objetivos do Casa
Verde Amarela também
é aperfeiçoar pontos do
programa
habitacional
anterior. Além da redução
dos juros, haverá atenção
na qualidade dos imóveis
construídos no âmbito do
programa. Para isso, o
texto aprovado garante a
conservação das unidades

mesmo após a entrega. “O
empreendedor permanecerá responsável pela manutenção e conservação das
edificações, evitando-se,
assim, sua deterioração
após a entrega das chaves”, disse o relator, Márcio Bittar (MDB-AC).
Bittar, no entanto, reconheceu os avanços sociais
conquistados pela população mais vulnerável com o
Minha Casa, Minha Vida,
lançado em 2009. Ao mesmo tempo, ele entende que
o novo programa é um
passo além para promoção de moradias dignas.
“Não negamos a importância dos programas implementados até aqui. A
produção de unidades foi,
de fato, importante para
que muitas famílias tivessem condições de adquirir
um imóvel próprio, mas,
como já destacado, não foi
nem será suficiente para
promover moradia com
dignidade”, ressaltou.
Fonte: Agencia Brasil

Os vereadores de Taubaté
aprovaram em duas votações no dia 8 o projeto de
lei 101/2020, de autoria do
prefeito, que altera o destino de 11 emendas parlamentares ao orçamento de
2020. Serão R$ 10 mil para
instalação de lombofaixas,
provenientes de emendas
do vereador Douglas Carbonne (PCdoB). Para a
concessão de bolsa-auxílio a atletas, serão R$ 10
mil por emenda de Jessé
Silva (PL), R$ 15 mil por

emenda de Gorete (DEM),
R$ 15 mil por emenda de
João Vidal (PSB), R$ 10
mil por emenda de Bilili de Angelis (PSDB), R$
5.104 por emenda de Guará Filho (PSDB), e R$ 10
mil por emenda de Vivi da
Rádio (Republicanos).
Do vereador Rodson Lima
Bobi (PSDB), foram remanejadas emendas no
total de R$ 21 mil, que
serão utilizadas para manutenção do campo de futebol do Marlene Miranda,

instalação de lombadas e
aquisição de sinalização.
De Adauto da Farmácia
(Cidadania), R$ 15 mil
para custeio de entidade
de assistência a idosos.
Do vereador Rodrigo Luis
Digão (Progressistas), serão utilizados R$ 7 mil
para manutenção da praça
Nossa Senhora Aparecida, na Vila Aparecida; e
da vereadora Loreny (Cidadania), R$ 10 mil para
custeio de entidade de assistência a idosos.

UNITAU promove Sarau literário
on-line com apresentações
musicais e leituras de poesias

O Projeto “Leituras Edificantes”, promovido pela
modalidade de Educação a Distância (EAD) da
Universidade de Taubaté
(UNITAU), realizará, nesta quinta-feira (10), às 19h,
mais um evento on-line. O
encontro virtual deste mês
irá promover um Sarau
literário, com leituras de
poesias e apresentações
musicais.
O Sarau tem como objetivo ampliar o repertório

comunicativo, expressivo
e cultural dos participantes e, assim, promover a
expressão de diferentes
linguagens, incentivar a
inclusão social e possibilitar o estabelecimento de
vínculos afetivos, principalmente neste momento de isolamento social,
causado pela pandemia do
novo coronavírus.
“Esse evento é muito importante, pois ele agrupa
uma série de pessoas em

torno da arte, da poesia, da
cultura e proporciona uma
maior interação entre os
alunos e o campo artístico.
Também é um momento
de nós sairmos do cotidiano, onde só produzimos, e
podermos fazer uma troca em que todos ganham.
Além de nós ganharmos
conhecimento,
também
nos divertimos”, comenta
a professora responsável
pelo projeto, Profa. Dra.
Fabrizia de Souza Carrijo.
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Jovem morre atropelada
em Pindamonhangaba

Curiosidades
O que se pode chamar de atividade industrial mais antiga da história humana diz respeito à produção de talhadeiras e machados de pedra. Na
Etiópia, foram encontrados exemplares fabricados, seguramente, há mais
de dois milhões e quinhentos mil anos. Mas o comércio de pedra é mais
recente. Estima-se em vinte e oito mil anos a idade dos indícios da compra
e venda de âmbar na Europa.
***
A águia é membro de uma família de rapina e que também se inclui o
falcão, o gavião e o abutre. As águias têm aproximadamente um metro de
comprimento, chegando as suas asas abertas a medir mais de um metro e
oitenta centímetros. Os machos são maiores que as fêmeas. Alimentam-se
de galos do campo, lebres, coelhos e até mesmo de pequenas ovelhas. O
ninho é feito na copa das árvores e preferencialmente em penhascos. Quase sempre as águias regressam aos velhos ninhos.
Humor
O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos braços e bem furioso, grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel
da agência matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se
lembra?
***
Corrigindo velhos ditados populares

Uma jovem de 25 anos foi
atropelada por um caminhão de caçamba, nessa
quarta-feira (9), por volta
das 7h, em Pindamonhangaba. O acidente aconte-

ceu na rodovia Amador
Bueno, em frente o posto
7 estrelas.
A vítima estava de bicicleta quando foi atropelada
pelo caminhão. A equipe

do SAMU que prestou
atendimento constatou o
óbito da jovem ainda no
local do acidente.
Fonte: Corpo de Bombeiros

A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.
Mensagens
Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento
em que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar
para o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo
que seja um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, separando as lições em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus
filhos, explicando as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará
em uma verdadeira lição de vida.
***
Cinco passos para melhorar a auto-estima
1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.
Pensamentos, provérbios e citações
A saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena.
Mais perdido do que minhoca no galinheiro.
Apresse-te em viver bem e pense que cada dia é uma vida.
Viver nos corações que deixamos para trás é morrer.
A noite todas as pardas são gatas.
Vencer é o que importa o resto é conseqüência.
Sua tarefa é descobrir o seu serviço e com amor dedicar-se a ele.
A felicidade dos outros é o tormento dos invejosos.
É melhor andar a pé do que montar num burro velho.
Saber o que é possível é o começo da sabedoria.
Aquele que promete e faz o bem cultua o seu próprio êxito.
Uma idéia sem execução é um sonho.
Não adianta chorar sobre o leite derramado.
Não conte com o ovo no “fiofó” da galinha.
Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca acabe.
Nos olhos dos jovens arde a chama e no dos idosos brilha a luz.
A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
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ZCAS provoca chuva
no Sudeste

A presença deste sistema
meteorológico,
comum
nesta época do ano, vai influenciar a Região durante
essa semana provocando
elevados volumes de chuva.
Até o fim da semana a
Zona de Convergência do
Atlântico Sul (ZCAS), favorece a chegada de muita
umidade para os estados
de Minas Gerais, Rio De
Janeiro e para o Espírito
Santo. Por causa do posicionamento deste canal
de umidade, mais ao norte da Região Sudeste, não
há expectativa de chuvas
muito volumosas para o

estado de São Paulo, embora haja previsão de temporais principalmente nas
áreas de divisa com Minas
Gerais, Rio de Janeiro, no
Vale do Paraíba e no Litoral Norte paulista.
Volume de chuva
Pode-se verificar que as
maiores quantidades de
chuva são esperadas para
o Triângulo Mineiro, para
o centro-leste de Minas
Gerais, incluindo a Grande Belo Horizonte, Zona
da Mata Mineira, Região
Serrana do Rio de Janeiro,
Norte Fluminense e para o
sul do Espírito Santo, com
acumulados se aproximan-

do de 150mm neste período de 5 dias. Quase todo o
estado de Minas Gerais e
demais áreas do Rio e do
Espírito Santo têm acumulados entre 60mm e
80mm.
Quando a chuva diminui?
A ZCAS atua sobre o Sudeste até o próximo fim de
semana. Esse sistema meteorológico enfraquece a
partir do sábado (12). No
período entre 13 e 17 de
dezembro, há previsão de
pancadas de chuva, mas
não são esperados volumes de chuva tão elevados.
Fonte: ClimaTempo

Taubaté Shopping
embala o Natal com
ações solidárias
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Plataforma auxilia artistas
e artesãos a vender seus
produtos online

Com o intuito de valorizar
e divulgar os trabalhos de
artistas locais, a Prefeitura de São Sebastião, por
meio da Fundação Educacional e Cultural “Deodato
Sant’Anna” (Fundass), em
parceria com o Conselho
Municipal de Políticas
Culturais de São Sebastião
(CMPC-SS), segue oferecendo o catálogo virtual
“São Sebastião Criativa”.
A plataforma online, desenvolvida em maio de
2020, proporciona a todos
os artistas de São Sebastião, um site para apresentarem seus trabalhos,
nas mais variadas linguagens artísticas e culturais,
com o objetivo principal
de divulgar suas obras e
gerar renda, mesmo em
tempo de isolamento social devido à pandemia do
novo coronavírus e durante o período de retomada
da economia da Cultura.
Além do endereço eletrônico, a “São Sebastião
Criativa” conta também

com um perfil comercial
no aplicativo Instagram
(@saosebastiaocriativa).
O catálogo apresenta
imagens dos trabalhos a
serem comercializados,
com o contato de cada
artista sebastianense cadastrado nas seguintes
áreas: Artes Gráficas; Artes Visuais; Artesanato
Decorativo;
Artesanato
Identitário e Tradicional;
Artesanato Utilitário; Artigos de Moda; Audiovisual
e Serviços de Sonorização;
Brinquedos
Artesanais;
Cerveja Artesanal; Contatos de Ateliês; Culinária Gourmet; Literatura;
Padaria Artesanal; Perfumaria Artesanal; Produtos
Artesanais Sustentáveis;
Produtos Orgânicos; Costura Criativa; Apresentações de Artes Cênicas
(Teatro, Dança e Circo) e
Apresentações Musicais.
Como divulgar seu produto ou obra? Para se cadastrar, os interessados
devem preencher o formu-

lário disponível e inserir
imagens dos produtos ou
serviços oferecidos, além
dos documentos exigidos.
As informações contidas
na plataforma serão de total responsabilidade dos
artistas cadastrados, bem
como os meios de investimento,
apresentação,
pagamento, entrega dos
produtos e questões sanitárias. Não haverá custos
para se cadastrar e as vendas realizadas serão negociadas com os clientes via
WhatsApp e Telefone. Novos artistas sebastianenses
poderão mensalmente ser
incluídos no mercado,
desde que apresentem, de
forma virtual, as documentações necessárias e
que sejam aprovados por
uma Comissão de Seleção
para a plataforma.
Para mais informações e
dúvidas, entre em contato
pelo WhatsApp da Fundass (12) 99241-8264 ou
e-mail expediente@fundass.com.br.

Exposição sobre Tropeirismo
acontece em Aparecida

Em um ano diferente para
todas as pessoas, uma coisa não mudou no Taubaté
Shopping: as ações de solidariedade desenvolvidas
por parceiros do centro de
compras. Entre as atividades deste ano estão o tradicional Bazar Solidário, em
prol da APAE e do Grupo

GAPC, a campanha de
doação de brinquedos, desenvolvida pelos alunos da
Medicina Taubaté, e duas
feiras itinerantes que irão
acontecer nos próximos
dias.
Bazar Solidário
No Bazar Solidário, que
está de volta ao Taubaté

Shopping, são variadas
as opções de peças das
artesãs do Atelier Como
Vovó Fazia, além de peças
de artes do “O Crochê da
Minha Mãe” e dos alunos
e mães da APAE Taubaté.
A renda será revertida para
o Grupo GAPC Taubaté e
para a APAE de Taubaté.

O Morro do Cruzeiro apresenta neste fim de ano a
exposição “O caminho das
tropas e o surgimento de
vilas e cidades”, que traz
aos visitantes a história do
Tropeirismo. Organizada
pelo Museu Nossa Senhora Aparecida, a mostra está
aberta ao público no salão
térreo da Torre Mirante.
Completo, o acervo conta com 43 peças pertencentes ao Museu Nossa
Senhora Aparecida, do
Santuário Nacional, e traz
diversos acessórios que
fazem parte da indumentária dos antigos tropeiros,

como estribos, caçambas,
fivelas, freio, relho, focinheira, cincerros, guampa, cordas, chicote, tacho,
panela de ferro, chocolateira, almofariz com mão,
candeeiros, garfos, caneca, punhal com bainha,
espora, isqueiro, porta
pavio e outros. Curadoria
da exposição A curadora
da mostra, Erica Andreza
Coelho Bowersox, conta
que a exposição foi elaborada para homenagear os
tropeiros, “que há séculos
foram responsáveis por
desbravar trilhas e ampliar
o povoamento e criação

de novas cidades nos interiores do nosso país, colaborando com o transporte
de alimentos e produtos
para esses povoados”. A
exposição é um recorte
de uma coleção maior relacionada ao Tropeirismo,
pertencente ao Museu
Nossa Senhora Aparecida,
localizado na Torre Brasília do Santuário Nacional
de Aparecida, no interior
de São Paulo. Parte desta
coleção está em exposição
permanente no 2º andar da
Torre Brasília, compondo
a exposição “O Museu e
suas Histórias”.
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Twitter revela os
artistas e lives mais
comentados deste ano

A rede social Twitter revelou, ontem (8), sua lista
com os assuntos do mundo da música mais comentados da plataforma. O
ranking ficou dividido em
duas listas: bandas e cantores mais mencionadas e
lives mais comentadas.
Dos 10 artistas mais citados no Brasil, o grupo de
K-pop BTS foi o grande destaque, seguido por
Manu Gavassi na segunda
posição e do ex-One Direction, Louis Tomlinson,
em terceiro lugar.
Já no quesito lives, as mais
comentadas do Twitter foi
da rainha da sofrência,
Marília Mendonça. Em
segundo lugar ficou Luan
Santana e em terceiro Péricles.
Confira a seguir a lista re-

velada pelo microblog:
Bandas e cantores mais
comentados no Brasil
1. BTS (@bts_twt)
2. Manu Gavassi (@manugavassi)
3. Louis Tomlinson (@
louis_tomlinson)
4. Any Gabrielly (@anygabrielly)
5. BLACKPINK (@blackpink)
6. Anitta (@anitta)
7. Marília Mendonça (@
mariliamreal)
8. Justin Bieber (@justinbieber)
9. EXO (@weareoneEXO)
10. TWICE (@jypetwice)
Lives mais mencionadas
no Brasil
1. Marília Mendonça (@
mariliamreal)
2. Luan Santana (@luan-

santana)
3. Péricles (@periclesfaria)
4. Gusttavo Lima (@gusttavo_lima)
5. One World: together at
Home
6. Bruno e Marrone (@
brunomarroneweb)
7. Zé Neto e Cristiano (@
ZNC_Oficial)
8. Ludmilla (@Ludmilla)
9. Anitta no Festival Latinos Unidos (@anitta)
10. Henrique e Juliano (@
HeJOficial)
Segundo a rede social, o
tema sobre sertanejo foi
assunto que mais cresceu
em comparação com o ano
passado. O Twitter associa
o crescimento com as lives
sertanejas que dominaram
o ano de 2020.
Fonte: Kboing
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Banda paulistana Farmer
Gang lança álbum de
estreia, “Music Is Love”

A Farmer Gang, liderada
pelos irmãos Thales Lion
Farmer e Théo Anzelotti,
chega com a proposta de
unir e misturar alguns dos
gêneros mais contagiantes da música, como soul,
blues, latin, jazz e rock.
A banda acabou de gravar
seu primeiro disco, intitulado “Music Is Love”, que
estará disponível nas principais plataformas a partir
desta sexta (11). O álbum
conta com 9 músicas autorais, e foi gravado nos estúdios Orra Meu! em São
Paulo. Com a lembrança
dos clássicos do soul, a
vontade de dançar da música latina, os improvisos
virtuosos do blues e jazz e
a energia que lava a alma
com o bom e velho rock’n’roll, o disco traz ao
público uma experiência
única.
O time é formado por lendas da música no Brasil: o
baterista Sérgio DellaMonica, que ajudou a escrever

a história do rock nacional
e tocou com grandes artistas como Raul Seixas,
Rita Lee, Ney Matogrosso, Cazuza e Gilberto Gil;
Ary Holland, considerado
um dos mais importantes
pianistas do país; e o percussionista Enio di Bonito, que faz parte da banda
cover de Santana, Kaduna,
e já tocou com o próprio
Santana, de quem se tornou amigo. Além disso,
Thales, que é guitarrista de
uma das mais importantes
bandas de reggae do Brasil, Leões de Israel, também já acompanhou diversos astros do estilo, como
a cantora Marcia Griffiths,
integrante das lendárias
I-Threes, trio de backing
vocals de Bob Marley, e o
cantor Gregory Isaacs.
“É a união dessas lendas
da música para esse trabalho que permitiu um resultado como o de ‘Music Is
Love’: música de qualidade, música boa”, explica

Thales. Antes da estreia
do primeiro álbum, a banda participou em agosto
passado do KISS CLUB
LIVE, da Rádio Kiss FM,
e lançou o single de trabalho “Do You Do (Got to
Be Real)” (ouça aqui).
“Music Is Love” tem produção de Ché Costa, que
foi braço direito de Tom
Capone (Toca do Bandido, um dos mais importantes estúdios de música
do mundo) e participou de
projetos de alta relevância
para a música brasileira,
como o álbum ao vivo
“Barão Vermelho” - “Balada MTV”, ganhador de
disco de ouro.
A capa do álbum de estreia
do Farmer Gang foi produzida pelo artista Cristiano Suarez, conhecido por
criar ilustrações para artistas da música nacional e
internacional - como o famoso e polêmico pôster da
turnê brasileira dos Dead
Kennedys.

